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TAKDİM
Foreword

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) 
işbirliği ile 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde 
düzenlediğimiz Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 
yeni bakış açıları ve yöntemlerle dijitalleşmenin iletişimin hemen 
her alanında yarattığı dönüşümlerin düşünülüp tartışıldığı bir 
platform oluşturdu. 

2017 yılında düzenlenen 25. İletişim Fakülteleri Dekanları 
Toplantısında iletişim alanındaki akademisyenleri bir araya 
getirerek ortak bilgi paylaşımı ve üretimini desteklemeyi amaçlayan 
bir sempozyum düzenleme �kri gündeme gelmişti. O toplantının 
sonucunda bu sempozyumun Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi 
ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.  İLDEK’in geleneksel 
olarak düzenlemeyi planladığı bu sempozyum dizisinin ilkini 
gerçekleştirmekten onur duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

İletişimin tüm alanlarından; habercilikten radyo-TV yayıncılığına, 
sinemadan yeni medyaya, reklamcılık ve halkla ilişkilerden 
toplumsal cinsiyet çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede 
dijitalleşme olgusu Uluslararası Dijital Çağda İletişim 
Sempozyumu’nda ele alındı. Sempozyum, dijitalleşme sürecinin 
kendisini ve sonuçlarını, kavram ve uygulamalarıyla disiplinlerarası 
bir perspekti�e tartışmaya açan bildirilerle bizleri buluşturdu. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde 300’e yakın bildiri büyük bir titizlikle 
değerli bilim insanları tarafından değerlendirildi. Sempozyuma 
218 bilim insanı, 139 bildiri ile katıldı. İngiltere, Polonya, Mısır, Çin 
gibi çeşitli ülkelerden ve ülkemizin farklı iletişim fakültelerinden 
akademisyenler, araştırmacılar bildirileriyle sempozyuma katıldılar. 
Sempozyumda sunulan bildirilerin bir bölümü sempozyum bildiri 
kitabında yer almış, dileyen yazarlar ise sempozyuma destek veren 
çeşitli hakemli dergilerde yayın olanağı bulmuşlardır. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan İletişim 
Fakülteleri Dekanlarına, bilim kuruluna, bildirileriyle katkı veren 
akademisyenlere, oturum başkanlarına, dergi editörlerine, 
düzenleme kurulunda görev alan ve büyük bir özveriyle çalışan 
meslektaşlarımıza, sponsorlara ve Mersin Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencilerine teşekkürü bir borç biliyoruz.

International Symposium on Communication in The Digital Age, 
was being held on October 18-19, 2018 by collaboration of MEU 
Faculty of Communication, Communication Research Association 
(ILAD), and Deans Council of Communication Faculties (ILDEK), has 
created a platform for opening a discussion on the transformation 
of digitalization in almost every �eld of communication with new 
perspectives and methods.

At the 25th Meeting of the Deans Council of Communication 
Faculties (ILDEK) held in 2017, the idea of organizing a symposium 
aimed to bring the academicians in the �eld of communication 
together and to support knowledge sharing and producing, was 
on the agenda. At the end of this meeting, it was decided that the 
symposium would be hosted by Mersin University Communication 
Faculty. We are honoured to organize the �rst of this symposium 
series that İLDEK plans to hold it traditionally.

Notion of digitalizationis discussed in a wide range of �elds from 
journalism to broadcasting, from cinema to new media, from 
advertising and public relations to gender studies in International 
Symposium on Communication in The Digital Age. The papers 
opened the digitalization process and its results into discussion with 
new concepts and practices from an interdisciplinary perspective 
were presented in the symposium.

Nearly 300 papers at national and international level were evaluated 
studiously by valuable referees. 218 researchers participated in the 
symposium with 139 papers. Academicians and researchers from 
di�erent communication faculties of our country and from various 
countries such as England, Poland, Egypt and China attended the 
symposium with their presentations. A part of the papers presented 
at the symposium were published in the symposium proceedings 
book, and some of them found opportunity to be published in 
various refereed scienti�c journals supporting the symposium.

We would like to thank the Deans of Communication Faculties, the 
scienti�c board, the academicians participating to the symposium, 
the chairmen, the journal editors, our colleagues in organizing 
committee who has worked with great devotion, the sponsors and 
the students of Mersin University Faculty of Communication.

Prof. Senem DURUEL ERKILIÇ
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Dean of  Faculty of Communication Mersin University

Prof. Dr. Aysel AZİZ
İLAD & İLDEK Başkanı
Chair of İLAD & İLDEK
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Anahtar kelimeler: Dijital pazarlama iletişimi, etkileşimli reklamcılık.

Sanayi devrimiyle birlikte şirketler 18. yüzyılın sonlarından itibaren kitlesel üretime başlamışlardır. Rekabetin olmadığı bu dönemde, şirketler 
tüketicinin temel ihtiyaçlarına ilişkin öngörülerde bulunarak ürünlerini geliştirmiş ve pazara sunmuşlardır. Şirketler, piyasada talep fazlası 
olması nedeniyle bu süreçte pazarlama konusunda zorluk yaşamamış ve ne üretseler satmayı başarmışlardır. Zaman içinde arz talep dengesinin 
bozulması ve gerek �ziksel özellikleri gerekse ürettikleri fayda ve değer bakımından benzer ürünlerin farklı üreticiler tarafından pazara sunulması 
sonucunda piyasalar doyuma ulaşmış ve şirketler birbirleriyle rekabet eder hale gelmişlerdir. Bu rekabet ortamında şirketler geliştirdikleri 
pazarlama stratejilerini kullanarak kendi ürünleri ile ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla tüketici ile duygusal bağ kurmaya çalışmaktadırlar. 
Ürün odaklı pazarlama anlayışının yerine müşteri odaklı anlayışın benimsendiği ve yoğun rekabetin olduğu bu yeni pazarlama ortamında kitlesel 
pazarlamanın zahmetli ve pahalı bir yöntem olduğu anlaşılarak kişiselleştirilmiş pazarlama önem kazanmaya başlamış ve tüketiciyle iletişimin 
ön planda olduğu pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur. Bu iletişim sürecinde oluşan verilerin kayıt altına alınması, ihtiyaç olduğunda yeniden 
erişilmesi ve bu veriler üzerinde işlem yapılabilmesi pazarlama iletişimi faaliyetlerini daha işlevsel ve faydalı hale getirmektedir. Bu bakımdan 
bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, pazarlama iletişimi stratejilerinin gelişimine ve dönüşümüne zemin oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, teknolojik gelişmeler tüketici alışkanlıklarını ve davranış şekillerini de değiştirmektedir. 19. yüzyıl başlarından itibaren başlayan 
ve 20 yüzyılda devam eden süreçte elektrik-elektronik kültür dönemine geçiş ile birlikte birey, kitle iletişim araçlarının karşısında yoğun 
enformasyon akışına maruz kalmıştır. Ancak etkileşimsiz, sadece kaynak tarafından enformasyon iletiminin olduğu bu dönemde birey, edilgen 
pozisyondan kurtularak kendisine sunulan içeriklere dâhil olmak istemiştir. İzleyicilerin, henüz internet ve sosyal medyanın olmadığı yıllarda bile 
faks makinelerini ve kısa mesaj servislerini kullanarak televizyon programlarına dâhil olmaya çalışmaları ve sunucu ile iletişim kurmak istemeleri 
aslında etkileşim kurma çabalarının ve paylaşma arzularının bir sonucudur. 

2000’li yıllardan itibaren iyice yaygınlaşan internet ve sosyal medya platformları hem şirketlere hem de tüketicilere pazarlama iletişimi ve 
reklamcılıkta eksik olan etkileşim ortamını sağlamıştır. Özellikle son on yılda çok hızlı gelişen ve yaygınlaşan etkileşimli reklamcılık uygulamaları 
hedef kitleyi içeriklere dâhil etme ve kişiye özel pazarlama özellikleriyle dikkat çekmektedir. Merkezinde dijitalin olduğu ancak diğer tüm 
mecraların birbirleriyle etkileşim kurması prensibine dayanan etkileşimli reklamcılık, geleneksel pazarlama iletişimi uygulamalarına yeni bir bakış 
açısı kazandırmaktadır.

Bu çalışmada, teknolojinin pazarlama iletişiminin bir unsuru olan reklamcılık üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle etkileşim kavramı üzerinde 
durularak bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin pazarlama iletişimini ve reklamcılığı nasıl etkilediği, ne gibi fayda ve kolaylıklar 
getirdiği ele alınmıştır. Bu kapsamda betimleyici araştırma yöntemi kullanılarak konuyla ilgili kuramsal bir altyapı oluşturulmuştur. Son bölümde 
ise Türkiye ve dünyadaki etkileşimli reklamcılık uygulamaları incelenerek analiz ve değerlendirmelerde bulunulmuş ve etkileşimli reklamcılık 
uygulamalarının pazarlama iletişiminde giderek artan bir öneme sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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With the industrial revolution, companies started mass production since the late 18th century. In this period when there was no competition, 
companies developed their products and presented to the market by predicting the basic needs of the consumer. Companies have not had di�culty 
in marketing and they have sold whatever they produced. Over time, the supply and demand balance has deteriorated and also as a result of the 
presentation of similar products in terms of utility and value, produced by di�erent companies, the markets have reached saturation and the 
companies have become competing with each other. In this competitive environment, companies have been trying to build emotional links with 
their consumers in order to create awareness for their products by using the marketing strategies they have developed. In this new marketing 
environment where customer-oriented understanding is replaced by product-oriented marketing, it could be understood that mass marketing is 
laborious and costly method. Thus, personalized marketing has gained importance and marketing communication concept has begun. Recording 
the data generated in this communication process, re-accessing it when needed and making transactions on this data makes the marketing 
communication activities more functional and useful. In this respect, developments in information and communication technologies form a basis 
for the development and transformation of marketing communication strategies.

On the other hand, technological developments also change consumer habits and behavior patterns. In the process which started from the 
beginning of the 19th century and continued in the 20th century, with the transition to the period of Electric-electronic culture, the individual 
was exposed to intense information �ow against the mass media. However, in this period when information is transmitted only by the source 
without interaction, the individual requests to be included in the content that presented to him by getting rid of the passive position. Audiences 
have tried to participate in television programs by using fax machines and short messaging services over the years when there was no internet 
and social media. This is a result of their interaction e�orts and sharing desires.

The Internet and social media platforms, which have become widespread since 2000s, have provided interaction environment that lacked in 
marketing communication and advertising for both companies and consumers. Especially in the last decade, interactive advertising practices, 
that developed and spread quite fast, attracts attention through the inclusion of target audience in contents and personal marketing features. 
Interactive advertising gives a new perspective to traditional marketing communications applications.

In this study, the e�ects of technology, which is an element of marketing communication, on advertising were examined. Especially the concept 
of interaction was emphasized. It was investigated how developments in information and communication technologies in�uenced marketing 
communication and advertising, and what bene�ts and facilities it could provide. In this context, after reviewing the existing body of knowledge, 
a relevant theoretical background was proposed by using descriptive research type. Finally, interactive advertising is a necessity for companies 
that want to be successful in marketing communications.

In this study, the e�ects of technology on advertising, which is a component of marketing communication, are examined. In particular, the 
emphasis is on the interaction concept and how communication and communication technologies a�ect marketing communication and 
advertising. In this context, a theoretical infrastructure has been established by using descriptive research method. In the last chapter it has been 
made in Turkey and in the world of interactive advertising and interactive analysis and assessment examining the applications have reached the 
conclusion that there is a growing importance of advertising in marketing communications applications.

DIGITAL TRANSFORMATION IN MARKETING 
COMMUNICATIONS: EXAMPLES OF INTERACTIVE 

ADVERTISING PRACTICES
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1. GİRİŞ
18. yüzyıldan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler, üretimin makineleşmesini sağlayarak tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte önemli 
bir role sahip olmuştur. Endüstri 1.0 olarak adlandırılan bu dönemde üretimde kas gücünden makine kullanımına geçilirken, endüstri 2.0 olarak 
adlandırılan sonraki dönemde ise makinelerde buhar gücü yerine elektrik gücü kullanılarak seri üretimler başlamış ve endüstri 3.0 döneminde ise 
üretimin dijitalleşmesi sağlanmıştır. Nihayet, endüstri 4.0 olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde ise üretimde robot ve otomasyon 
kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Üretim araç ve yöntemlerinde yaşanan bu gelişmeler karşısında, pazarlama ve 
reklamcılıkta da dijital araç ve yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.

Teknolojinin, tutundurma ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin bir unsuru olan reklamcılık üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çalışmada ilk 
olarak pazarlama, pazarlama iletişimi ve reklamcılıkta yaşanan dijital dönüşüme ilişkin tarihsel süreç özetlenmiştir. Daha sonra, dijital çağda 
tüketici satın alma karar sürecinde ne gibi yeniliklerin yaşandığı ele alınmış ve son olarak etkileşim kavramı üzerinde durularak Türkiye’den ve 
dünyadan etkileşimli reklamcılık uygulamalarına ilişkin örnekler incelenerek analiz ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve: Pazarlama, Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık

Yeni buluşların gerçekleştiği 18. yüzyılda yaşanan en önemli gelişmelerden biri kuşkusuz buhar makinesinin üretimde kullanılması olmuştur. 
James Watt, Thomas Newcomen tarafından geliştirilen buhar makinesini sanayide kullanılabilecek hale getirmiş ve bu makine kısa sürede önce 
Avrupa ve Amerika’ya daha sonra da dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. Kas gücünün yerini alan makineler sayesinde birçok alanda üretim 
hızı giderek artmaya başlamıştır. Buhar gücünün ulaşım araçlarında kullanılması ise üreticilerin sınır ötesi pazarlara ulaşmalarını sağlamıştır. 
Özellikle deniz ve demiryolu ulaşımının giderek gelişmesi ve yaygınlaşması, üretimi küresel boyutlara taşımıştır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren 
makinelerde buhar gücü yerine elektrik gücünün kullanılmasıyla birlikte ise kitlesel üretimler başlamıştır. Rekabetin olmadığı bu yıllarda, küresel 
şirketler ürünlerini tüketicilerin temel ihtiyaçlarına ilişkin öngörülerde bulunarak geliştirmiş ve piyasada talep fazlası olması nedeniyle de ürün 
satışı konusunda zorluk yaşamamışlardır. Ancak zaman içinde benzer ürünlerin farklı markalar tarafından pazara sunulması sonucunda piyasalar 
doyuma ulaşmış, arz talep dengesi bozulmuş ve rekabetin yaşanmaya başladığı bu ortamda pazarlama üreticiler için önemli bir kavram olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Başlangıçta, “ürün veya hizmetin tüketicilere iletilmesini sağlayan işletme faaliyetleri” şeklinde dar bir çerçevede ele alınan pazarlama kavramının 
kapsamı zamanla genişlemiştir. Kotler’e göre pazarlama; “hedef olarak alınacak pazarların seçilmesi ve üstün müşteri değerlerinin yaratılması, 
sunulması ve iletişim kurulması yolu ile müşteri elde etmenin, muhafaza etmenin ve sayılarını artırmanın sanat ve bilimidir” (Kotler, 2000’den 
aktaran Kocabaş, 2005, s. 41). Amerikan Pazarlama Derneği (American Marketing Association: AMA) ise en son 2013 yılında yaptığı tanımda 
pazarlamayı; “müşterilere, ortaklara ve genel olarak topluma değer katan tekli�erin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için yürütülen 
faaliyetler ve süreçler” şeklinde ele almıştır (AMA, 2013). 

Yukarıdaki tanımlarda belirtilen pazarlama hede�erinin başarıya ulaşabilmesi için tüketicileri etkilemek üzere bir dizi faaliyet yürütülmesi 
gerekmektedir. Bu faaliyetler ise bir pazarlama karması oluşturmaktadır. En yüksek etkiyi elde edebilmek için pazarlama karması altında 
yürütülecek faaliyetler birbirleriyle uyumlu bir biçimde planlanmalıdır. 1960’lı yıllarda Jerome McCarthy bir sını�andırma yaparak dört P’den 
oluşan bir pazarlama karması önermiş ve bunları; ürün (Product), �yat (Price), yer (Place) ve tanıtım (Promotion) şeklinde sıralamıştır. Sonraki 
yıllarda yapılan çalışmalarda ise farklı araştırmacılar tarafından yeni P’ler önerilmiştir. Kotler ise yeni olduğu düşünülen bu P’lerin içinde yer alan 
faaliyetlerin, aslında bu dört gruptan birinin içinde zaten ele alındığını belirtmektedir. Bu bakımdan, önemli olan P’lerin sayısı değil, pazarlama 
stratejisi tasarımını yaparken hangi çerçevenin daha yararlı olacağını kestirebilmektir (Kotler, 2000: 134-135). Bu çerçevenin belirlenmesinde ise 
insan ve iletişim mutlaka dikkate alınması gereken unsurlardır.

Pazarlama karmasını oluşturan P’lerin her biri kendi içinde önemli ve değerli olsa da pazarlamanın başarıya ulaşabilmesi, tüm faaliyetlerin 
insan (Bulunmaz, 2016, s. 354)- başka bir ifadeyle müşteri- ve iletişim odaklı yürütülebilmesine bağlıdır. Bu nedenle, pazarlama süreci 
müşteri bakış açısıyla ele alındığında, satıcının dört P’sine karşılık olarak alıcının dört C’sini tanımlamak mümkündür. Bunlar; ürünün müşteri 
için değeri (Customer value), �yatın müşteriye maliyeti (Cost to the customer), ürüne ulaşmadaki kolaylık (Convenience) ve karşılıklı iletişim 
(Communication) şeklinde sıralanabilir (Lauterborn, 1990, s. 26). Yani, müşteri için değerli olan aslında ürünün var olan bir eksikliğe veya soruna 
çözüm olmasıdır. Ayrıca, müşteri bu çözüme uygun maliyetle, kolay bir şekilde ve satıcı ile karşılıklı iletişim kurarak ulaşmak istemektedir. İşte, 
ürün odaklı pazarlama anlayışının yerine müşteri odaklı anlayışın benimsenmesiyle birlikte kitlesel pazarlamaya karşı kişiselleştirilmiş pazarlama 
önem kazanmaya başlamış ve satıcı ile müşteri arasındaki iletişimin ön planda olduğu pazarlama iletişimi kavramı doğmuştur.
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Üreticinin gerek kuruluşuyla ilgili bilgileri gerekse ürün ve hizmetleriyle ilgili vaatlerini tüketicilere anlatmaya yönelik iletişim çabaları, pazarlama 
iletişimi kapsamında ele alınmaktadır. Pazarlama iletişimi faaliyetleriyle nihai olarak müşterilerin hem markayla ilgili tutumlarına hem de satın 
alma davranışlarına etki edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan pazarlama iletişimi, pazarlama karmasında yer alan tutundurma faaliyetlerini 
desteklemenin yanı sıra pazarlama karmasını oluşturan diğer faaliyetlerin iletişim süreçlerini de kapsayacak biçimde çok yönlü eylemleri 
içermektedir.

Pazarlama iletişimi unsurlarının en önemlilerinden biri olan reklam; ürün ve hizmetlerin tüketiciye duyurulması, söz konusu ürünün rakip ürünler 
arasında fark edilmesinin sağlanması, ürünün satışı konusunda tüketicinin ikna edilmesi, ürüne yönelik talebin devamlılığının sağlanması 
gibi açılardan önemli katkılar sağlamaktadır (Kocabaş, 2005, s. 48). Bununla birlikte, reklam sadece ürün odaklı olmayabilir. Marka ve kuruluş 
hakkında; imaj ve itibar yaratma, konumlandırma, farkındalık oluşturma gibi amaçlar için de reklamdan yararlanılmaktadır.

Reklamcılık tarihine bakıldığında, dünyada olduğu gibi Ülkemizde de ilk reklamların tellallar, çığırtkanlar ve tezgâhtarlar tarafından sözlü olarak 
yapıldığı kabul edilmektedir. Dünyada, 19. yüzyılın başlarında; Ülkemizde ise 19. yüzyılın ortalarında gazete ilanları ortaya çıkmıştır. Toplumdaki 
okur-yazar oranının artması ve gazetelerin yaygınlaşmasına paralel olarak basılı reklamlar da yaygınlaşmaya başlamıştır. 1951 yılında ilk 
radyo reklamının yayınlanmasının ardından (Kasım, 2004, s. 139), 1968’de TRT’li yıllar başlamış ve reklamlar televizyona taşınmıştır. TRT’nin 
dışında kanal seçeneğinin olmadığı bu yıllarda televizyonda reklam yayınlamanın oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. 
Çünkü reklamın yayınlandığı anda televizyon başında olanlar, uzaktan kumanda ve kanal değiştirme imkânına sahip olmadıkları için ister 
istemez reklama maruz kalıyorlardı. Zamanla özel kanalların kurulmasıyla birlikte televizyondaki kanal sayısı artmış ve televizyon reklamlarıyla 
tüketicilere ulaşmak da güçleşir hale gelmiştir. 

Televizyon reklamcılığının yavaş yavaş yetersiz kaldığı 1990’lı yıllarda internetin ortaya çıkmasıyla birlikte şirketler pazarlama stratejilerini internet 
mecrasına kaydırmaya başlamışlardır. 1994 yılında ilk defa internette banner reklam yapılırken, Sun �rmasının Java programını geliştirmesi 
sonucunda metin, ses ve hareketli görüntülerden oluşan multimedya içerikli reklamlar internette kullanılmaya başlanmıştır.

Bu gelişmelerin ardından, internet erişim oranlarının ve internette geçirilen sürenin de artmasıyla birlikte şirketlerin internet reklamlarına 
ayırdıkları bütçeler artmış ve böylece dijital pazarlama kavramı doğmuştur. Ölçülebilir olması ve tüketiciyle çift yönlü iletişime imkân sağlaması 
nedeniyle, dijital reklamlar üreticilerin pazarlama stratejilerinde etkin rol oynamaya başlamıştır.
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Tablo 1’de, 2018’in ilk altı ayına ilişkin olarak IAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye tarafından açıklanan dijital reklam yatırımları 
gösterilmektedir. Buna göre, söz konusu dönemde gerçekleştirilen dijital reklam yatırımları, 2017’nin aynı dönemine oranla yüzde 14 oranında 
artarak yaklaşık 1,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. En fazla büyüme ise kişiselleştirme ve etkileşim unsurlarını merkeze alan; native (doğal), mobil, 
programatik, sosyal medya ve oyun içi (in-game) reklam kategorilerinde gerçekleşmiştir.

Dijital mecralara yapılan bu yatırımlarla birlikte tüketiciler, Şekil 1’de gösterilen geleneksel beş aşamalı satın alma karar sürecindeki “alternati�erin 
belirlenmesi” ve “alternati�erin değerlendirilmesi” aşamalarında yeni bilgi kaynaklarından yararlanmaya başlamışlardır. Lecinski, ZMOT (Zero 
Moment of Truth: karar vermede sıfır anı) teorisinde başta internet ve sosyal medya olmak üzere bu yeni bilgi kaynaklarının merkezinde dijitalin 
olduğunu belirtmektedir.

Lecinski’nin ZMOT teorisi, Procter&Gamble şirketinin başkanı A.G. La�ey tarafından geliştirilen Karar Anı Modeline (Moment of Truth: MOT) 
dayanmaktadır. La�ey, 2005 yılında önerdiği bu modelde geleneksel beş aşamalı satın alma karar sürecini biraz daha sadeleştirerek; uyarılma, raf 
ve deneyim şeklinde üç aşamada ele almıştır (Hyken, 2016). Uyarılma aşamasında, reklam veya tavsiye gibi bir dış kaynağa bağlı olarak tüketicide 
satın alma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Raf aşamasında, tüketici ihtiyacını gidermek üzere ürünün satıldığı yere gitmekte ve satın alma kararını 
vermektedir. Deneyim aşamasında ise tüketicinin ürünle ilgili olumlu veya olumsuz tecrübeleri oluşmakta ve bu tecrübelerini yakın çevresiyle 
paylaşmaktadır. ZMOT teorisine göre ise dijitalize olmuş tüketici bir uyarıcıyla karşılaştığı zaman doğrudan rafa gidip karar vermek yerine 
ürünle ilgili edindiği bilgileri dijital mecralarda doğrulamaktadır. Yani, uyarılma ve raf aşamalarının arasında artık sıfır karar anı (ZMOT) aşaması 
bulunmaktadır. Tüketici ZMOT aşamasında kararını vermekte, tecrübelerini birkaç kişiyle değil internet aracılığıyla tüm dünya ile paylaşmakta ve 
bu yorumlar sayesinde ZMOT ortamı da her an daha da genişlemektedir (Lecinski, 2011, s. 17).

ZMOT teorisine ilişkin 2015 yılında Türkiye’de yapılan bir araştırmada; erkek tüketicilerin %84’ünün, kadın tüketicilerin ise %75’inin ZMOT 
aşamasında edindikleri bilgilere göre satın alma gerçekleştirdikleri ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcılar ZMOT’da en fazla 
elektronik, kitap, kozmetik ve ayakkabı ürünlerine ilişkin araştırma yapmaktadır (Ertemel & Başçı, 2015, s. 533-534).

Dijital ortamda arama motorlarının kullanımı da reklamcılıkta çığır açmıştır. Turban ve arkadaşları bu konuda şöyle demektedir: “Arama motorları 
çoğu insanın bilgi bulması için iyi bir mekanizmadır ve bu nedenle çevrimiçi reklamcılık için iyi bir platformdur. Çevrimiçi reklamları, bir arama 
motorunu sorgulamadan sonuçları gösteren web sayfalarına yerleştirmek, arama ağı reklamcılığı olarak bilinir. Arama sonucu şirketinizi ve 
ürününüzü içeriyorsa, sizin için ücretsiz bir reklamdır. Sorun, bir aramanın sonuçlarının binlerce öğe içerebileceğidir ve ürününüz sonuçların ilk 
veya ikinci sayfasında olmayabilir. […] Arama motoru optimizasyonu (SEO), bir arama motoru tarafından görüntülenen sonuçlar sayfasında bir 
şirketin veya markaların görünürlüğünü artıran bir süreçtir.” (Turban, ve diğerleri, 2018, s. 380). 
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3. Dijital Çağda Tüketiciyle Duygusal Bağ Kurabilmek: Etkileşimli Reklamcılık

Üreticiler gerek �ziksel özellikleri gerekse sağladıkları fayda ve değer bakımından çok sayıda benzer ürünü pazara sunmakta ve farklı mecralarda 
yürüttükleri reklam kampanyaları ile kendi ürünleri hakkında tüketicide farkındalık yaratmaya çalışmaktadırlar. Yoğun reklam bombardımanı 
altında kalan tüketici ise kendisine yakın hissettiği ve duygusal bağ kurabildiği ürünlere yönelmektedir. Bir süpermarkette yüzlerce çeşit ürün 
olmasına rağmen tüketici sınırlı sayıdaki ürünü günlük yaşantısında kullanmaktadır. Markalar da tüketicinin günlük yaşantısında kullandığı bu 
ürünler arasına girebilmek amacıyla son yıllarda etkileşimli reklamcılık uygulamalarından yararlanmaya başlamışlardır.

Aslında, üreticilerin bu çabaları karşısında tüketiciler de çok eski yıllardan beri kaynakla etkileşim kurma isteği içinde olmuşlardır. Okuyucuların 
kaynağa ulaşma çabaları 17. yüzyıldan itibaren gazetelere gönderdikleri okur mektuplarıyla karşımıza çıkarken, Twitter’ın olmadığı yıllarda ise 
izleyiciler televizyon programlarına katılmak ve sunucuyla etkileşim kurabilmek amacıyla önce faks makinelerini daha sonra da cep telefonlarının 
kısa mesaj servislerini kullanmışlardır.

Tüketicinin bu etkileşim kurma çabalarını da dikkate alan ve son yıllarda örneklerine sıkça rastlanan etkileşimli reklamcılık uygulamaları ile 
tüketicinin reklamın bir parçası haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak davranışsal iktisat alanındaki çalışmalarda da duygusal 
insan davranışının karar aşamasında çeşitli nedenlerle değiştiği vurgulanmaktadır. Psikolojik faktörler tüketici davranışlarında etkili olmaktadır 
(Öztopcu & Karaağaoğlu, 2016, s. 4618). Bu bakımdan reklam aracılığıyla kurulan etkileşim, satın alma davranışını etkileyebilmektedir. Artırılmış 
gerçeklik (augmented reality), sanal gerçeklik (virtual reality), reklam-oyun (adver-game), oyun içi reklam (in-game advertising), transmedya 
öykü anlatımı (transmedia storytelling) gibi model ve teknikler kullanılarak geliştirilen reklamlara kullanıcıların katılması sayesinde marka ile 
tüketici arasında iki yönlü iletişim kurulması mümkün hale gelmektedir. Dijital reklam kanalları ile gerçekleştirilen etkileşimli reklamlar sayesinde 
anında ölçüm ve değerlendirmenin yapılabilmesi ve geri dönüşlerin izlenebilmesi de oldukça kolaylaşmaktadır.

Son yıllarda, farklı markalar tarafından hazırlanan etkileşimli reklam kampanyalarına dünyada ve Türkiye’de sıkça rastlanmaktadır.

McDonald’s tarafından 2011’de İsveç’te hayata geçirilen “Pick N’ Play” etkileşimli açık hava reklam kampanyasında; kullanıcılara, akıllı telefonları 
ile dijital panolara bağlanarak oyun oynama ve oyunu tamamlayanlara da telefonlarına gelecek olan kodu kullanarak hediye kazanma fırsatı 
sunulmaktadır (Şekil 2).

British Airways tarafından 2013 yılında İngiltere’de başlatılan “Look Up” kampanyası ise dijital panoların kullanıldığı ilk gerçek zamanlı 
reklamlardan birisidir. Havayolu şirketine ait bir uçak havalandığında, ekrandaki çocuk oturduğu yerden kalkarak havadaki uçağı işaret etmekte 
ve uçuş bilgileri ekranda gösterilmektedir (Şekil 3).
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İki yüzden fazla kadın örgütünün çatı kuruluşu olan Women’s Aid tarafından 2015 yılında Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen “Look at me” etkileşimli 
reklam kampanyasında da yine dijital panolar bu kez yüz tanıma teknolojisi ile birlikte kullanılarak aile içi şiddete ve kadına şiddete dikkat 
çekilmesi hede�enmektedir. Şiddete maruz kalmış kadın görselleri; “aile içi şiddeti görebiliyorsanız, bunu durdurabiliriz”, “gözlerinizi kapatmayın” 
gibi mesajlarla birlikte dijital panoda gösterilmekte ve yoldan geçen insanlardan panoya bakanların sayısı arttıkça görseldeki kadının yaraları ve 
çürükleri daha hızlı iyileşmektedir (Şekil 4).

Coca-Cola’nın 2015 yılında küresel ölçekte hayata geçirdiği “Drinkable Advertising” kampanyası ise çoklu medya kullanımı sayesinde gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada çeşitli ödüller kazanan bir başka etkileşimli reklamcılık örneği olmuştur. Kullanıcılar; radyoda, televizyonda veya 
alışveriş merkezleri ile statlardaki dijital panolarda Coca-Cola reklamı yayınlanmaya başladığında, hatta Twitter’dan paylaşım yaptıklarında, akıllı 
telefonlarındaki Shazam uygulaması entegrasyonu sayesinde bardaklarını Coca-Cola ile doldurabilmekte ve ücretsiz içecek kazanabilmektedir 
(Şekil 5).

Nivea’nın 2014 yılında Brezilya’da gerçekleştirdiği “The Protection Ad” kampanyasında da yine çoklu medya kullanımı ile tüketiciyle etkileşim 
kurulması amaçlanmaktadır. Çocuklarının plajda kaybolmasından endişe eden ebeveynlere yönelik olarak hayata geçirilen kampanyada; basılı 
medya, giyilebilir teknoloji ve mobil birlikte kullanılmıştır. Dergi sayfasındaki Nivea reklamında yer alan bilekliği kopartarak çocuklarının koluna 
takan ebeveynler, ayarlanan mesafenin dışına çıkılması halinde akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde uyarılmakta ve çocuklarının 
konum bilgisine erişebilmektedir (Şekil 6).
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Son olarak, Domestos şirketinin 2015 yılında Türkiye’de hayata geçirdiği “Hijyen Durağı” kampanyası ise artırılmış gerçeklik teknolojisinin 
kullanıldığı dikkat çeken uygulamalarından biri olmuştur. İstanbul Nişantaşı’nda bulunan bir otobüs durağının yan cephesi özel bir ekranla 
değiştirilerek sokağın gerçek görüntüsü ile Domestos mikroplarının görüntüleri birleştirilmiş ve bu şekilde oluşturulan artırılmış gerçeklik ortamı 
sayesinde markanın yolcularla etkileşim kurması hede�enmiştir (Şekil 7).

4. SONUÇ
Pazarlama iletişiminde geniş bir yere sahip olan reklam, ürünün ortaya çıkmasından müşteriyle buluşmasına kadar geçen süre zarfında oldukça 
önemli bir rol oynamaktadır. Nihai hede� daha fazla satış gerçekleştirmek olsa da reklamın tüketicinin zihninde markayı doğru konumlandırmak 
ve markanın benimsenmesini veya beğenilmesini sağlamak gibi alt amaçları da bulunmaktadır. Öte yandan, markanın kendisiyle ilgili ortaya 
atılan görüşleri desteklemesi veya kendini savunması amacıyla, ya da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da reklamdan yararlanılmaktadır. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ise tüketici davranışlarında bazı değişikliklere sebep olmaktadır. Birey, içinde bulunduğumuz 
bilişim çağında kitle iletişim araçlarının yoğun enformasyon bombardımanına maruz kalmaktadır. Bu nedenle, ürün seçiminde artık daha seçici 
davranan, dijital mecralarda diğer kullanıcıların yaşadığı deneyimleri dikkatle takip eden ve markayla karşılıklı iletişim kurmak isteyen tüketici 
karşısında, reklamın yukarıda sözü edilen hede�erine ulaşması da gittikçe zorlaşmaktadır.

Son yıllarda örneklerine sıkça rastlanan ve merkezinde dijitalin olduğu etkileşimli reklamcılık uygulamaları; radyo, televizyon, açık hava ve 
hatta basılı medya gibi farklı mecraların birlikte kullanılması suretiyle tüketicinin reklama dâhil edilmesine ve tüketici ile marka arasında bağ 
kurulmasına imkân sağlamaktadır. Etkileşimi arttırmanın amacı, tüketicinin gerçek hayatta yaşadığı ürün ve hizmet ile ilgili deneyimine en yakın 
düzeydeki deneyimi dijital ortamda sunabilmek olduğundan, reklam mecralarında artırılmış ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerden faydalanmak 
giderek daha da fazla önem kazanacaktır. 

Çeşitli ödüllerin sunulduğu içerikler sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçları olmasa bile uygulamaya katılarak markayla etkileşim kurmakta, bu sayede 
geleneksel yöntemlere nazaran reklamın akılda kalma özelliği ve marka bilinirliği artırılabilmektedir. Ayrıca, anında ölçüm ve değerlendirmenin 
yapılabilmesine imkân sağlaması ve geri dönüşlerin izlenebilmesini de oldukça kolaylaştırması nedeniyle, geleneksel reklam uygulamalarına 
yeni bir bakış açısı kazandıran etkileşimli reklamcılık, pazarlamada başarılı olmak isteyen şirketler için bir zorunluluk haline gelmektedir.
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